
74

MUNTEÁN LÁSZ LÓ

Temp lomto rony:
Egy chi ca gói fel hõ kar co ló ar chi tek tú rá ja

Chi ca go for gal mas bel vá ro sá ban, a Wa shing ton és a Clark Street sar kán áll egy meg-
le he tõ sen szo kat lan for má jú fel hõ kar co ló. Bár ma ga sabb tár sai mel lett már jó for mán 
el tör pül, im po záns mé re té vel még min dig te kin té lye sen ma ga so dik az ut cák fö lé. Kü lö-
nös meg je le né sét an nak kö szön he ti, hogy iro dai hom lok za tá nak si ma fe lü le te a hu sza dik 
eme let ma gas sá gá ban vá rat la nul meg tö rik, és egy neo gó ti kus temp lom to rony ban vég zõ-
dik. Az ava tat lan lá to ga tó ban óha tat la nul fel me rül a kér dés: most ak kor hogy is van ez? 
Az épü let Chi ca go Temple né ven is mert és a me to dis ta egy ház (First United Methodist 
Church) tu laj do ná ban áll. Stí lu sá nak ket tõs jel le ge a bel sõ te rek kü lön bö zõ funk ci ó i ban 
rej lik: a föld szin ti rész gótizáló be já ra tai, va la mint az iro da szin tek fe let ti neo gó ti kus 
to rony szak rá lis ren del te té sû ek, míg a köz tük lé võ eme le te ket a me to dis ták több nyi re 
ügy vé di iro dák nak ad ják bér be. A be vé telt a vá ros me to dis ta gyü le ke ze te i nek tá mo ga tá-
sá ra, va la mint szo ci á lis cé lok ra for dít ják. Még is, ho gyan fér meg e két funk ció egy épü-
let ben? Az épü let – ta lán ép pen „fe le más” meg je le né se mi att – nem tar to zik a chi ca gói 
fel hõ kar co lók ká non já ba, ezért meg le he tõ sen ke vés szak iro da lom fog lal ko zik ve le.1 Tör-
té ne té nek és ar chi tek tú rá já nak fel de rí té sé vel azon ban szá mos olyan kul tu rá lis je len ség re 
de rít he tünk fényt, me lyek hoz zá já rul tak ket tõs ren del te té sé nek ki ala ku lá sá hoz.

Köz pont és pe ri fé ria

Ke res ke del mi szem pont ból ide á lis fek vé se Chi ca gót kulcs sze rep hez jut tat ta az ame ri-
kai kö zép-nyu ga ti tér ség tör té ne té ben. Az 1830-ban még csak 50 lel ket szám lá ló ke res-
ke dõ fa lu ból 1890-re már 1 mil li ós nagy vá ros lett (Bluestone 3. o.). Chi ca go tér kép ét 
ta nul má nyoz va lát hat juk, hogy sok más ame ri kai vá ros hoz ha son ló an pon to san szer kesz-
tett négy ze tek sakk táb la-sze rû há ló za ta al kot ja ut ca há ló za tát. A geo met ri kus el ren de zés 
szá mos óko ri és re ne szánsz elõz mén  nyel ren del ke zik, s ha gyo má nyo san a rend tér be li 
rep re zen tá ci ó ja ként értelmezhetõ. A vitruviusi és a re ne szánsz ide á lis vá ros több nyi re 
szim met ri kus, négy zet vagy sok szög alap raj zú, zárt rend szer ként je le nik meg a tér ké-
pe ken, mely ben a geometrikusan ki ala kí tott ut ca há ló zat egy köz pon ti te ret zár kör be,
s a vá ros kü lön bö zõ ré szei meg ha tá ro zott funk ci ó kat lát nak el. Az Egye sült Ál la mok 
har ma dik el nö ke, Thomas Jefferson, aki töb bek kö zött épí tész is volt, elõszeretettel ta nul-
má nyoz ta And rea Palladio Négy könyv az épí té szet rõl cí mû mun ká ját, mely alap ve tõ en 
meg ha tá roz ta gon dol ko dá sát az épí tett kör nye zet rõl.2 1785-ös ren de le té nek ér tel mé ben 
a tu laj don ha tá rok ren de zé se cél já ból a nyu ga ti te rü le tek jö ven dõ be li te le pü lé se it egyen lõ 
nagy sá gú par cel lák ra osz tot ták fel. A rend itt már nem fal lal kö rül vett, ho mo gén struk tú-
ra ként je le nik meg, ha nem egy lát szó lag nyi tott há ló zat ban, ahol a négy ze tes el ren de zés 
leg in kább az egyen lõ ség re to ri ká ját hor doz za. A jeffersoni rács szer ke zet ha gyo má nyo-
san az ál ta la el kép zelt ag rár ál lam de mok ra ti kus ide ál ját tes te sí ti meg, ugyan ak kor a rács 
át lát ha tó sá got szol gá ló lo gi ká ja, va la mint a köz pon ti tervezés egy ben a kont roll esz kö ze-
ként is fel fog ha tó (Copjec 13. o.). 

Chi ca go 1830-ban el ké szült ren de zé si ter ve 58 te lek re és egy köz tér re oszt ja a vá rost,
a tel kek ren del te té sé nek ki ala kí tá sát azon ban a vá rost élet re hí vó kereskedelemszer ve zõ 

Az épü let tör té ne té vel Daniel Bluestone fog lal ko zik rész le te sen Constructing Chi ca go cí mû mun ká já ban, 
mely re eb ben a dol go zat ban is je len tõ sen tá masz ko dom. Az épí tés sel kap cso la tos in for má ci ók és alap rajz ok 
pe dig Robert Bruegmann Holabird and Roche, Holabird and Root: An Illustrated Catalog of Works cí mû
mun ká já ban hoz zá fér he tõk. Lá to ga tá som kor a Chi ca go Temple mun ka tár sai bocsátották ren del ke zé sem re 
Joan H. Myers mûvészettörténész-hall ga tó ös  sze fog la ló mun ká ját a Chi ca go Temple tör té ne té rõl. Thomas 
A. P. van Leeuwn The Skyward Trend of Thought cí mû köny vé ben érin tõ le ge sen hi vat ko zik a temp lom és 
a ká pol na iko nog rá fi á já ra, mel  lyel e dol go zat „Az új Je ru zsá lem” cí mû ré szé ben fog lal ko zom.
A vir gi ni ai Monticellóban épí tett há za, va la mint a ró mai Pantheon ará nya it ma gán vi se lõ University of 
Vir gi nia köz pon ti könyv tá ra hí ven pél dáz zák Jefferson neo klas  szi ciz mu sát.
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erõ i nek ad ja át (Bluestone 64. o.). Ta lán rész ben en nek tu laj do nít ha tó, hogy Chi ca go 
el sõ éve i ben a val lá si élet szín te rei ál ta lá ban la kó épü le tek, auk ci ós há zak vagy is tál lók 
vol tak. 1840-re vi szont a Wa shing ton Street-et már a „temp lo mok ut cá ja ként” em le get-
ték (Bluestone 65. o.). A köz tér kö rül fá ból fel hú zott köz épü le tek és temp lo mok a rá csos
ut ca há ló za ton be lül olyan cent ru mot ala kí tot tak ki, mely ben a tor nyok a szak rá lis és pro-
fán ren del te té sû te rek sze pa rá lá sát, s ma gas sá guk ré vén 
egy ben a val lás köz pon ti sze re pét je löl ték a vá ros ban. 
Eh hez ké sõbb az is hoz zá já rult, hogy a fá ból ké szült
temp lo mo kat ha ma ro san tég lá ból épí tet ték át.

A XIX. szá zad kö ze pén for du ló pont kö vet ke zett a 
vá ros kép ala ku lá sá ban. A gaz da sá gi élet ro ha mos fel-
len dü lé sé vel az épí tett kör nye zet ké pe is meg vál to zott, 
s az újon nan épí tett ke res ke del mi funk ci ó jú épü le tek 
mind anya guk ban, mind mé re tük ben fe lül múl ták a 
temp lo mo kat. A ko ráb ban kö rül jár ha tó, a kör nye zõ 
épü le tek tõl el kü lö nü lõ temp lo mok fo ko za to san el vesz-
tet ték do mi nan ci á ju kat a vá ros kép ben és el tör pül tek az 
új töm bök mel lett.

A chi ca gói me to dis ta kö zös ség tör té ne te hí ven tük-
rö zi ezt a fo lya ma tot. Az ele in te la kó épü let ben tar tott 
is ten tisz te le tek 1834-re fa temp lom ban foly ta tód tak, 
amit 1838-ban át úsz tat tak a fo lyó dé li ol da lá ra, ar ra a 
hely re, ahol a me to dis ták fel hõ kar co ló-temp lo ma ma is 
áll. A fa temp lo mot 1845-ben tég la temp lom vál tot ta fel, 
de 1850-re már en nek a tor nya is el tör pült a kör nyék be-
li ház töm bök mel lett. A ke res ke del mi szfé ra bel vá ro si 
tér nye ré sé vel és a jó mó dú pol gár ság egy re na gyobb 
szá mú ki köl tö zé sé vel a temp lom tor nyok a ke res ke-
de lem és a pénz tor nya i nak egy re in kább alul ma ra dó 
ver seny tár sa i ként mu tat koz tak a bel vá ros ban. Ezek 
után nem meg le põ, hogy a „szo rult” hely zet ben lé võ Wa shing ton Street-i temp lo mok 
szin te ki vé tel nél kül – rend sze rint jó áron – el ad ták tel ke i ket és kö vet ték gyü le ke ze te i ket 
a kül vá ro si la kó ne gye dek be, ahol új és im po záns temp lo mok épí té sé re nyílt le he tõ ség. 
Daniel Bluestone Constructing Chi ca go cí mû mun ká já ban a vá ros szak rá lis súly pont ja i-
nak de cent ra li zá ci ó ját a köz pont ban be töl tött tár sa dal mi és szimbolikus sze re pük fel adá-
sa ként ér tel me zi, mely nek nyo mán a pe ri fé ri án ma ga so dó temp lom tor nyok egy re in kább 
az egyes la kó ne gye dek jóhírûségének emblémáivá vál tak (Bluestone 82. o.). A gaz da ság 
pél dát lan fel len dü lé sé vel te hát a vá ro si tér át ren de zõ dé se is meg tör tént, s a ke res ke del-
mi funk ci ó jú te rek cent ra li zá lá sá val egy re in kább a ma gas iro da há zak ha tá roz ták meg a 
vá ros kép szi lu ett jét. Ez a ten den cia a Chi ca gót szin te tel je sen el pusz tí tó 1871-es tûz vész 
után is foly ta tó dott.

A „me to dis ta tömb”

Az ál ta lá nos ki köl tö zés da cá ra a me to dis ták nem vál tak meg ere de ti he lyük tõl. 
En nek el sõ sor ban anya gi okai vol tak, ugyan is egy 1839-ben fo ga na to sí tott meg egye zés 
ér tel mé ben el köl tö zé sük ese tén a te lek az ere de ti tu laj do no sok ra szállt vol na vis  sza. A 
töb bi fe le ke zet tel el len tét ben a bel vá ros ban gyö ke ret vert me to dis ták a meg ma ra dás 
ér de ké ben meg le he tõ sen prag ma ti kus meg ol dás hoz fo lya mod tak. Még a nagy tûz vészt
meg elõ zõ en, 1858-ban a gyü le ke zet en ge délyt ka pott egy olyan há rom eme le tes épü let 
meg épí té sé re, amely ben az al só két szint üz le tek nek és iro dák nak, a fel sõ ket tõ pe dig
temp lom nak és eh hez kap cso ló dó he lyi sé gek nek adott ott hont. A Chi ca go Tribune-ban
meg je lent ko ra be li kri ti ka az épü let ki fe je zet ten kereskedelmi jel le gét hangsúlyozza, 
me lyet az 1870-ben ké szült fel vé tel is jól szem lél tet (Bluestone 97. o.). Az épü let szak-
rá lis funk ci ó ját egy tel je sen egy sé ges, a kör nyék be li há zak stí lu sá hoz il lesz ke dõ hom-
lok zat „ál cáz za”. Az ek kor már „me to dis ta tömb ként” szá mon tar tott ket tõs funk ci ó jú 
épü let a köz pont ban va ló meg ma ra dás prob lé má ját át hi da ló meg ol dás min ta pél dá ja lett: 
egy részt be kap cso ló dott a vá ros iden ti tá sát meg ha tá ro zó üz le ti vér ke rin gés be, más részt 
vi szont az eb bõl be fo lyó hasz not a temp lom fenn tar tá sá ra és szo ci á lis cé lok ra for dí tot ta. 
A funk ci ók kom bi ná lá sát il le tõ en az épü let va la me lyest em lé kez tet a vá ros tör té ne té nek 
kez de té hez kö tõ dõ „mul ti funk ci o ná lis” fa há zak hoz, me lyek az ak tu á lis hasz ná lat függ-
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vé nyé ben vál toz tat ták szak rá lis és pro fán funk ci ó i kat. Ez zel együtt a „me to dis ta tömb” 
(methodist block) ne vé ben is jól ér zé kel te ti ren del te té se i nek ket tõs jel le gét: a „tömb” 
az épü let ál tal el fog lalt te lek ki hasz nál ha tó ér té ké re utal, amely ben a me to dis ta egy ház 
tu laj do nos ként ját szik sze re pet. 

Bár a tûz vész tel je sen el pusz tí tot ta ezt a há zat, 1874-ben egy ha son ló fel osz tá sú épü-
le tet emel tek a he lyé re. A szá zad for du lón ké szült fel vé te len a „hib rid” épít mény kül sõ
meg je le né sé ben leg in kább köz épü let re em lé kez tet, for ma nyel ve vi szont már va la me-
lyest kü lön bö zik a ko ráb bi konst ruk ci ó tól. Az el sõ és má so dik eme let kö zött pár kány 
hú zó dik, mely esz té ti ka i lag ugyan az épü let klas  szi ci zá ló stí lu sá nak ará nya it hang sú lyoz-
za, a szin tek ren del te té sé nek is me re té ben ugyan ak kor vi zu á li san is el vá laszt ja egy más tól 
az al só és fel sõ épü let részt. A ke res ke del mi szfé ra al só két szint je így a hom lok zat for ma-
nyelv ében is el vá lik a má so dik és a har ma dik eme let szak rá lis funk ci ó i tól, me lyek nek 
hom lok za ti dí szei egy sé ges meg je le nést biz to sí ta nak. Mi vel a be já rat az üz le ti szint rõl 
nyí lik, a szak rá lis funk ció je lö lé se az ál cá zás és ki eme lés sa já tos kom bi ná ci ó ját mu tat ja. 
Az elõb bi ek ben lát tuk, hogy az épü let for ma nyel ve csak a bel sõ el ren de zés is me re té-
ben en ged kö vet kez tet ni a pro fán és szak rá lis te rek el kü lö ní té sé re, vi szont a szem köz ti 
sar kon épü lõ vá ros há za épí té sé rõl ké szült fel vé tel jobb szé lén lát szik, hogy a me to dis ta 
tömb szak rá lis ren del te té sét egy cé gér „hir det te”, me lyen a pré di ká ci ók idõ pont jai is fel 
vol tak tün tet ve. Eb ben a for má ban a ki írás rek lám ként ér vé nye sül és ki eme li az ál ta la 
hir de tett funk ci ót, jel rend szer ében még is be ol vad a föld szin ti és el sõ eme le ti rek lá mok 
so ka sá gá ba. Ez rész ben a ko ráb bi épü let re is ér vé nyes, ahol ugyan a hom lok zat kö ze pé re 
ke rült a ki írás, a kör nye zõ épü le tek szom széd sá gá ban a me to dis ta egy ház még is a „cég tu-
laj do nos” sze re pé ben tû nik fel. Ki ke rül he tet len az as  szo ci á ció: a szak rá lis funk ció egy faj-
ta szol gál ta tás (egy a sok kö zül), míg a gyü le ke zet tag jai vá sár lók. Mircea Eliade A szent 
és a pro fán cí mû nagy ha tá sú köny vé ben a szent te ret a pro fán tól el ha tá ro ló be já rat a két 
vi lág kö zöt ti kü lönb ség ki eme lé sé re szol gál, mely eb ben az eset ben ép pen el len ke zõ leg, 
a kü lönb ség el mo só dá sa ként je lent ke zik: a temp lom fi zi ka i lag is és kép le te sen is üz le ti 
ala po kon áll, az az ori en tá ci ó ját a rács szer ke ze ten kí vül a pro fán tér szab ja meg. 

A Mam mon nak és Is ten nek tett szol gá lat a Bib lia sze rint ki zár ja egy mást (Mt 6,24; 
Lk  16,13). Ezt Jé zus „tér ben” is fo ga na to sít ja, ami kor ki ûzi a ku fá ro kat a temp lom ból 
(Jn  2,15–6). Ho gyan egyez tet he tõk ös  sze egy más sal ezek a funk ci ók? Az 1858-ban 
emelt hib rid épü let lel ké sze az üz le ti szin te ket „szük sé ge sek nek” ítél te ah hoz, hogy „a 
temp lo mi tér az ut ca za já tól men tes, ma ga san fek võ hely le hes sen” (idé zi: Bluestone 
97. o.). Eb ben az ér ve lés ben az üz le ti szint egy részt se gí ti, az az „alá tá maszt ja” a szak-
rá lis te ret, más részt vi szont el is kü lö ní ti az zal, hogy ma ga fö lé eme li. A be já rat üz le ti 
jel le gé vel el len tét ben a tûz vész után emelt épü let ben a má so dik és har ma dik eme le ti 
he lyi sé gek hez kü lön lép csõ ház ve ze tett, mely a pro fán ból va ló ki lé pés és a szak rá lis 
tér be va ló át lé pés je len tõ sé gét az épü le ten be lül ol dot ta meg. Az üz le ti funk ció, a „ku fár-
ko dás” pa ra dox mó don a pénz bi ro dal má ban va ló túl élés zá lo ga ként a szak rá lis funk ció 
anya gi és struk tu rá lis fenn tar tá sát biz to sít ja. Ez zel együtt vi szont a vá ros ke res ke del mi 
for ga ta gá ban az így ki ala kí tott szak rá lis te re ket a köz tu dat egy re in kább a „nyu ga lom 
szi ge te i vel” azo no sí tot ta (Bluestone 97. o.), mely in kább sze lep ként, sem mint a pénz 
vi lá gá nak el len pont ja ként ér tel mez he tõ.

„A for ma a funk ci ót kö ve ti”

Tá vo lod junk most el a me to dis ta tömb tõl és vizs gál juk meg a szer ke zet, funk ció és 
for ma ös  sze füg gé sét a ko rai fel hõ kar co lók kal kap cso lat ban! Az 1870-es évek re az Otis-
féle gõz lif tet fel vál tot ta a hid ra u li kus lift, majd a szá zad vé gé re meg je lent az elekt ro mos 
fel vo nó, amely lé nye ge sen fel gyor sí tot ta a ma gas iro da épü le tek ben va ló köz le ke dést. A 
chi ca gói Louis Sullivan (1856–1924) hí res sé vált épí té sze ti alap ve té se értelmében, mely 
sze rint a „for ma a funk ci ót kö ve ti”, a fel hõ kar co ló kon al kal ma zott dí szí tõ mo tí vu mok 
nem el rej te ni, ha nem hang sú lyoz ni vol tak hi va tot tak az acél szer ke zet ren del te té sét. A 
for ma alá ren delt hely ze te a funk ci ó val szem ben te hát nem a dí szí tés el uta sí tá sát, ha nem 
a funk ció ki fe je zé sét és köz ve tí té sét je len tet te. A váz szer ke zet és a dí szí tés sullivani 
ér tel me zé sé nek nyo mán a Chi ca gói Is ko la fel hõ kar co lói nagy ab lak fe lü le te ik rõl vol tak 
hí re sek, me lyek a fény been ge dé sé vel a mun ka he lyi kö rül mé nye ket is lé nye ge sen ja ví-
tot ták. 

A modernitás emb lé má i ként szá mon tar tott fel hõ kar co lók leg több ször nem ön ma guk-
ban, ha nem cso por to san, a vá ros kon túr ja it ki raj zo ló  kép ként je len nek meg (Lynch 9. 
o.). Ezért is van, hogy az ame ri kai nagy vá ros ok leg több ször nem egyes épü le te ik rõl, 
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tor nya ik ról azo no sít ha tók, ha nem ar ról a „dom bor za ti je len ség rõl”, ame lyet a ma gas
épü le tek együt te sen al kot nak. Ez az épí tett táj azon ban nem sta ti kus, ha nem az épí té sek 
ré vén ál lan dó an vál to zó, no ha ez a vál to zás alap ve tõ en ver ti ká lis, hi szen az ut ca há ló zat 
ha gyo má nyos rács szer ke zet ét ál ta lá ban nem bont ja meg. A ko rai chi ca gói fel hõ kar co lók 
ma már ta lán nem is tûn nek ma gas há zak nak, még is, az acél vá zas épí té si tech ni ka, épp-
úgy, mint egy kor a vas út, a ben ne rej lõ le he tõ sé gek ré vén be lát ha tat lan táv la to kat nyi tott 
meg. Ahogy a rá csos el ren de zés ben az ut cák vég te len nek tû nõ hos  sza hat vá nyo zot tan 
ér zé kel te ti a tá vol sá got, úgy a fel hõ kar co ló acél vá zas szer ke ze te ön ma gá ban hor doz za 
sa ját „nö ve ke dé sé nek” le he tõ sé gét, ami át té te le sen a vá ros egé szé ben rej lõ gaz da sá gi 
le he tõ sé gek és a fej lõ dés me ta fo rá ja ként is ér tel mez he tõ. 

Kor sze rû sé gük és prak ti kus sá guk mel lett az 1890-es évek ben el ter jedt „fel hõ kar co ló” 
(skyscraper) el ne ve zés ben már ma gas sá guk agresszív, mo nu men tá lis jel le ge is meg je le-
nik. Nem meg le põ, hogy az ege ket ost rom ló és oly kor ka ted rá li so kat idé zõ konst ruk ci-
ók ban so kan már ek kor az em be ri nagy ra vá gyás bá be li em lék mû ve it lát ták. A gó ti kus 
dísz be öl töz te tett New York-i Woolworth Bu il ding ép pen ezt a fé lel met lát szik meg tes-
te sí te ni, amint a „ke res ke de lem ka ted rá li sa ként” Mam mon di a da lát hir de ti, és mint egy a 
ben ne zaj ló ke res ke del mi te vé keny sé get szakralizálja. 

 A me to dis ta tömb höz vis  sza tér ve lát hat juk, hogy az egy ko ri há rom eme le tes épü le tet 
má ra már egy fel hõ kar co ló vál tot ta fel. A vá ros ver ti ká lis ter jesz ke dé sé vel lé pést tart va 
a me to dis ta egy ház 1907-ben fel kér te az ak kor már ne ves cég nek szá mí tó Holabird & 
Roche ter ve zõ iro dát egy fel hõ kar co ló-temp lom meg ter ve zé sé re, mely ma gas sá gá ban túl-
szár nyal ta vol na Chi ca go töb bi iro da há zát. Azon ban a vá ros ban ér vény ben lé võ ma gas-
sá gi kor lá to zá sok ele in te nem ad tak le he tõ sé get az épü let te te jé re ter ve zett neo gó ti kus 
to rony fel épí té sé re. 1922-ben – ki vé te les en ge dél  lyel, mely ké sõbb több fel hõ kar co ló 
szá má ra szol gált pre ce dens ként – el gör dült az aka dály az épít ke zés út já ból, s 1924-re 
már át is ad ták az ak kor Chi ca go leg ma ga sabb épü le té nek szá mí tó temp lom-to rony há zat. 
Elõ de i hez ha son ló an en nek is két be já ra ta van, a szin tek el osz tá sa vi szont más struk tú rát 
mu tat. Itt ugyan is a temp lom a föld szin ten van és ere de ti leg a Clark Street-rõl le he tett 
meg kö ze lí te ni, a fen ti iro dai szin tek hez ve ze tõ lif tek hez pe dig a Wa shing ton Street-rõl 
le he tett be jut ni. For ma nyelv ét il le tõ en a me to dis ta tömb ko ráb bi két épü le té vel el len tét-
ben itt már a sullivani elv ha tá sa mu tat ko zik, amen  nyi ben a hom lok zat ki ala kí tá sa az 
épü let ket tõs ren del te té sét ma gya ráz za. A Wa shing ton Street vis  sza fo got tan gótizáló 
be já ra ta ugyan utal a föld szin ten el he lyez ke dõ temp lom ra, a be já rat melletti bank még is
az épü let pro fán jel le gét hang sú lyoz za. A Clark Street-i be já rat ha tá ro zot tabb gó ti kus 
ki ala kí tá sa – a ko ráb bi épü let cé gé rét fel vált va – ez zel szem ben a szak rá lis funk ci ót köz-
ve tí ti, s no ha ma már mind két be já ra ti fo lyo só ról meg kö ze lít he tõ a temp lom, kü lön bö zõ 
ki ala kí tá suk a pro fán és a szak rá lis te rek fe lé ve ze tõ fo lyo sók egy ko ri el kü lö ní té sé re 
utal. A ko ráb ban a fen ti szin te ken el he lye zett „nyu ga lom szi ge te” ez út tal te hát a föld-
szin ten ta lál ha tó, na pi 14 órát tart nyit va, s a be té rõ ügy vé de ken, üz let em be re ken kí vül 
rend sze re sen lát ha tunk sze gé nyebb – gyak ran a pa dok ban al vó – em be re ket.

A stí lu sá ban in kább az art decóra em lé kez te tõ iro dai hom lok zat dísz te len sé gé ben 
ugyan el vá lik az al só két szint tõl és a to rony tól, hos  szan ti ta go lá sá val még is az épü let ver-
ti ká lis di men zi ó it erõ sí ti. Bár a to rony ban most ká pol na és pap lak van, az ere de ti ter vek 
sze rint üre sen állt, s ki zá ró la gos cél ja a lát ha tó ság volt. A fel hõ kar co ló-temp lom to rony 
sa já tos kom bi ná ci ó ja egy szer re ak ti vál ja a fel hõ kar co ló agresszív jel le gé nek je len té se it, 
és a gó ti kus ka ted rá lis tor nyá nak szak rá lis ér te lem ben iránytmutató sze re pét. Az iro da-
szin tek tõl el kü lö nü lõ, de be lõ lük „ki nö võ” to rony két ség te le nül ural ja az alat ta le võ töm-
böt, amely így ver ti ká li san alá ren delt po zí ci ó ba ke rül. A leg több fény ké pen – így a First 
United Methodist Church hon lap ján is – az épü let „leg fo to gé nebb” ré sze ként ki zá ró lag 
a to rony je le nik meg. Az épü let val lá si ren del te té sét te kint ve a gó ti kus rész le tek hang sú-
lyo zá sa ter mé sze te sen nem meg le põ, azon ban a neo gó ti kus rész let ki eme lé se az ar chi tek-
tú rá ban mu tat ko zó ket tõs sé get fe lül ír va me to ni mi ku san egy vir tu á lis ka ted rá lis ra as  szo ci-
ál tat az iro da szin tek he lyén. Ez a ka ted rá lis-il lú zió azon ban kü lön bö zik a New Yorki-i 
Woolworth Bu il ding ál tal kel tett as  szo ci á ci ók tól, mert míg az elõb bi épü let ben a gó ti ka a 
val lá si ren del te tés je lö lé sé re szol gál, s kon túr ja i ban do mi nál ja az épü le tet, ad dig az utób-
bi egy sé ge sen gó ti kus hom lok za ta ki zá ró lag pro fán funk ci ó jú te re ket ta kar. A for ma és 
funk ció ad ta kü lönb sé gek el le né re mind két épü let kom po zí ci ó já nak kon túr jai a gó ti kus 
ka ted rá lis as  szo ci á ci ó ját kel tik. A The Architect cí mû fo lyó irat 1925. szep tem be ri szá ma 
Bu il ding a Picture cím mel a Chi ca go Temple-rõl olyan raj zot kö zöl, mely ben az iro da-
szin tek ut cai meg vi lá gí tá sa a hom lok zat ról fo ko za to san a to rony jel leg ze tes kon túr ja i ra 
he lye zi át a hang súlyt egy il lu zó ri kus ka ted rá lis „ké pét” for mál va (Bruegmann 225. o.). 
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Amel lett, hogy a to rony lát ha tó sá ga azo kat az idõ ket idé zi, ami kor temp lom tor nyok 
ural ták a chi ca gói vá ros ké pet, ne fe lejt sük el, hogy e ma gas ság el éré sé hez a Chi ca go 
Temple egy ben kö zös sé get vál lal a ke res ke de lem fel hõ kar co ló inak mo nu men ta li tá sá val, 
és a gi gá szi ver seny ben megint csak „ver seny társ sá” vá lik. Ki ma gas ló po zí ci ó ját így 
funk ci o ná li san, fi nan ci á li san és szim bo li ku san is az alat ta lé võ iro da szin tek biz to sít ják. 

De mi ért esett a vá lasz tás épp a gó ti kus stí lus ra? En nek fel de rí té sé hez tér jünk vis  sza a 
XIX. szá zad kö ze pé re! A ko ra be li raj zo kon lát szik, hogy a Wa shing ton Street temp lo ma-
i nak mind egyi ke a na gyobb ál la mi- és köz épü le tek hez ha son ló an a kor ra jel lem zõ neo-
klas  szi cis ta stí lus ban épült. A neo klas  szi ciz mus le tisz tult, pu ri tán for mái ugyan har mo ni-
zál tak a pro tes táns esz té ti ka el ve i vel, Jefferson ha tá sá ra ez a stí lus még is egy faj ta nem ze ti, 
„ame ri kai stí lus sá” vált (Bluestone 84. o.). Ko ráb ban már lát tuk, hogy az 1850-es évek ben 
a bel vá ro si tel ke ik el adá sá ból szár ma zó be vé tel bõl szá mos gyü le ke zet meg en ged het te, 
hogy im po zán sabb temp lo mo kat emel jen a la kó öve ze tek ben. Az Ang li á ban ek kor már 
ja vá ban di va tos neo gó ti kus stí lus, mely az an gol ban „Gothic revival”, az az a gó ti ka 
új já é le dé se ként hasz ná la tos, Ame ri ká ban – tör té nel mi elõz mé nyek hi á nyá ban – in kább
az új don ság ere jé vel ha tott. Még is, a neo klas  szi ciz mus sal tár sí tott prog res  szív ame ri kai 
esz mék kel szem ben a neo gó ti ka historizáló for ma nyel ve a nagy eu ró pai ka ted rá li sok 
ko rát idé zõ ide a li zált múlt ba mu ta tott, s egy faj ta ke resz tény egy sé get hir det ve vi zu á lis 
kap cso ló dá si pont ként szol gált a kü lön fé le fe le ke ze tek kö zött (Kilde 82. o.). Azon ban a 
ka to li kus temp lo mok tól el té rõ en a pro tes táns neo gó ti kus temp lo mok ban a ha gyo má nyos 
ha jós el osz tást egy egy sé ges au di tó ri um vál tot ta fel, mely ne vé ben is a hal lás el sõd le ges-
sé gét ér zé kel te ti a lá tás sal szem ben. Ez a kü lönb ség a temp lo mok kül sõ meg je le né sé ben 
ál ta lá ban lát ha tat lan ma radt (Kilde 8. o., Homan 82. o.).

„Az új Je ru zsá lem”

Lép jünk most be a Chi ca go Temple au di tóri u má ba! Az an gol gó ti kát idé zõ, osz tás-
mentes temp lom tér ol dal fa la i ra csak a má so dik vi lág há bo rú után ke rül tek szí nes ab la kok, 
me lyek há tul ról mes ter sé ges meg vi lá gí tást kap nak. Az ol tárt fa fa ra gás dí szí ti, s az ab la-
kok hoz ha son ló an ez is ké sõbb ké szült. A kö vet ke zõk ben alap ve tõ en e ké sõb bi rész le tek 
iko nog rá fi á ját ta nul má nyo zom, me lyek szá mos új je len tés sel lát ják el az épü le tet. Az 
ol tá ron meg vi lá gí tott fa ra gás Jé zust áb rá zol ja, amint Je ru zsá le met si rat ja. Alat ta egé szen 
hal vá nyan Luk ács evan gé li u má ból ol vas ha tók Jé zus sza vai: „If thou hadst known”, az az
„Vaj ha meg is mer ted vol na”.3 Mint egy vá lasz ként e köz pon ti mo tí vum ra az egyik jobb 
ol da li színes ablakon lát ha tó áb rá zo lás ti po ló gi ai me cha niz must in dít be. Az üveg fe lü le-
ten a mo dern Chi ca go je le nik meg jel leg ze tes híd ja i val, a hát tér ben gyá rak kal. Az épü le-
tek mö gött a Chi ca go Temple neo gó ti kus tor nyá nak csú csa lát ha tó, amint ki ma gas lik a 
töb bi to rony kö zül. A lé nyeg te hát, hogy a to rony lát ha tó a vá ros kép ben, bár az áb rá zo lás 
élet hû sé ge még is in kább szim bo li kus tar tal mat sej tet, hi szen az ab la kok ké szí té se kor az 
épü let már nem volt a leg ma ga sabb a vá ros ban. A to rony szim bo li kus je len tõ sé gét az is 
erõ sí ti, hogy a jobb ol da li ab lak fe lü le ten egy ma gá ban is meg je le nik. Az áb rá zo lás alatt 
a Je le né sek köny vé nek so rai ol vas ha tók: „I John saw the holy city, new Jerusalem, com-
ing down from God out of heaven”.4 Eb ben az ös  sze füg gés ben a neo gó ti kus to rony ál tal 
uralt Chi ca go új Je ru zsá lem ként értelmezõdik, ugyan ak kor em lé kez tet a pu ri tán John 
Winthrop 1630-ban el hang zott A Model of Christian Charity cí mû be szé dé re, mely ben 
Új Ang lia kül de té sét ab ban lát ja, hogy új Je ru zsá lem ként kö ve ten dõ irányt mu tas son a 
vi lág szá má ra (Winthrop 169–180. o.). Lé nye ges, hogy a Chi ca go Temple tor nya az üz le-
ti szin tek nél kül je le nik meg mind két áb rá zo lá son, az az tisz tán val lá si ren del te té sé vel azo-
no sul, s emel ke dik ki a vá ros kép bõl. A föld szin ti temp lom szí nes ab la kán ez az áb rá zo lás 
be lül rõl is a val lá si ren del te tés ki zá ró la gos sá gá nak ér zé sét kel ti. Ugyan ak kor a to rony
ki emelt je len tõ sé ge – lát ha tó sá ga – és az épü let „Temple”, el ne ve zé se egy szer re as  szo ci-
ál tat a je ru zsá le mi temp lom ra („ne te gyé tek az én Atyám nak há zát kal már ság há zá vá”; 
Jn 2,16), Jé zus fel tá ma dá sá ra („Ront sá tok le a temp lo mot, és há rom nap alatt meg épí tem 
azt”; Jn 2,19) és az új Je ru zsá lem re („És én Já nos látám a szent várost…”; Jel. 21,2). 

Az an gol King James Vers ion ar cha i kus nyel ve ze té hez kö zel ál ló Károli Bib li á ban így sze re pel ez a rész: 
„És mi kor kö ze le dett, lát ván a vá rost, síra azon. Mond ván: Vaj ha meg is mer ted vol na te is, csak e te mos-
ta ni na po don is, a mik né ked a te bé kes sé ged re [va lók]! de most el rej tet tek a te sze me id elõl. Mert jõnek 
re ád na pok, mi kor a te el len sé ge id te körülted pa lán kot épí te nek, és kö rül vesz nek té ged, és min den fe lõl 
meg szo rí ta nak té ged. És a föld re ti por nak té ged, és a te fi a i dat te ben ned; és nem hagy nak te ben ned kö vet
kö vön; mi vel hogy nem is mer ted meg a te meg lá to ga tá sod nak ide jét.” (Lk. 19,41–44).

4 „És én Já nos látám a szent vá rost, az új Je ru zsá le met, a mely az Is ten tõl szálla alá a menny bõl...” (Jel.  21,2).

3
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Ezek után néz zük meg, hogy a to rony ban ki ala kí tott ká pol na iko nog rá fi á ja ho gyan 
kap cso ló dik a fen ti ek hez! Ahogy már ko ráb ban em lí tet tem, a to rony ere de ti leg üre sen 
állt, s funk ci ó ja ki zá ró lag ma gas sá gá ban rej lett. A má so dik vi lág há bo rú után a to rony
al só két szint jét lel ké szi la kás sá ala kí tot ták, a leg fel sõ szint pe dig 1952-tõl ká pol na ként 
mû kö dik, ame lyet Myrtle Walgreen aján lott ne ves üz let em ber-fér je, Rudolph Walgreen 
em lé ké nek. Eb ben az ér te lem ben te hát a ká pol na egy ben em lék mû is, mi több, a to rony
bel sõ funk ci ó já nak ki ala kí tá sa is en nek kö szön he tõ. Emel lett nyolc szög le tû, fá val bur-
kolt bel sõ te re a XVIII. szá za di Ang li á ban épült me to dis ta temp lo mok jel leg ze te sen 
oktogonális alap rajz ára (Dolbey 99–115. o.) is em lé kez tet. No ha eb ben az ös  sze füg-
gés ben az alap rajz mind gó ti kus (kül sõ), mind pe dig oktogonális (bel sõ) ar chi tek tú rá-
já ban je len tést kap, lé nye ges, hogy ez utób bit egy már meg lé võ for má ba il lesz tett új 
funk ci ó ként nye ri el a ká pol na. Emel lett a fran cia gó ti ka ha tá sát ma gán vi se lõ to rony 
ar chi tek tú rá ja a kör nye zõ iro da há zak – és egy ben sa ját „ta lap za tá nak” – tömb-jel le gét 
is meg bont ja. A lift – az ere de ti ki ala kí tást tük röz ve – csak a leg fel sõ iro da szin tig visz 
fel, in nen egy ki sebb fel vo nó val ju tunk a pap lak ba, ahon nan lép csõ ve zet a ká pol ná ba. 
El sõ lá tás ra ta lán az a leg szem be tû-
nõbb, hogy a bel sõ tér ben lát ha tó vá 
vál nak az X-ala kú me re ví tõk – a 
fel hõ kar co ló „csont vá za”. E szer ke-
ze ti rész let, mely a ma gas iro da épü-
let épí té sét le he tõ vé te võ tech ni ká ra, 
va la mint üz le ti funk ci ó já ra egy aránt 
em lé kez tet, a to rony ban fa bur ko la tot 
ka pott, mely egy részt „föld höz kö ze-
libb” han gu la tot kelt, más részt a len ti
temp lom bel sõ fa bur ko la tát idé zi. A 
lel kész hang fel vé tel rõl szó ló tá jé koz-
ta tó já ban, me lyet a lá to ga tó cso por-
tok szá má ra ját sza nak le, a váz szer ke zet me re ví tõi az And rás apos tol vér ta nú sá gát idé zõ 
„And rás ke resz tek ként” újabb konnotatív je len tés sel gaz da god nak, így a fel hõ kar co ló ra 
me to ni mi ku san uta ló szer ke ze ti elem a ká pol na te ré ben már szak rá lis szim bó lum ként 
je le nik meg. Az ol tár fe let ti la tin és a mennyezeten lát ha tó egyen lõ szá rú gö rög ke reszt-
tel együtt ez egy faj ta fe le ke ze ten „fe lü li” ke resz tény egy sé get is érez tet, me lyet ko ráb-
ban a neo gó ti ka kap csán is em lí tet tem. A kör ben el he lyez ke dõ színes ablakok itt már ter-
mé sze tes meg vi lá gí tást kap nak, s áb rá zo lá sa i kon a me to dis ta kö zös ség tör té ne te az Ó- és 
Új szö vet ség kon ti nu i tá sá ban je le nik meg. A re for má ci ót szim bo li zá ló kép után lát hat juk 
pél dá ul John Wesley-t, a me to dis ta egy ház ala pí tó ját, az el sõ pu ri tán za rán dokatyák ha jó-
ját, a Mayflower vi tor lást, Francis Asbery-t, az el sõ ame ri kai me to dis ta püs pö köt, majd 
a chi ca gói gyü le ke zet el sõ ott ho nát je len tõ fa há zat, s vé ge ze tül – mint egy be zár va a kört 
– itt is meg je le nik a Chi ca go Temple neo gó ti kus tor nya. 

A ká pol na ol tá rán fa ra gás lát ha tó, mely meg té vesz tõ en ha son lít ar ra, ami a föld-
szin ti temp lom ol tá rán lát ha tó. Itt is Jé zus je le nik meg, de az elõt te el te rü lõ vá ros 
már nem Je ru zsá lem, ha nem Chi ca go, me lyet fel hõ kar co ló i ról is mer he tünk fel (van 
Leeuwen 74. o.). Jé zus a vá rost né zi, s a mag nó ról hall ha tó ér tel me zés sze rint Chi ca-
go fe lett is sír. Eb ben az ér te lem ben a to rony ból mint ha Jé zus szem szö gé bõl lát nánk 
rá a vá ros ra, mely nek ég be tö rõ fel hõ kar co lói a sor sát nem lá tó Je ru zsá lem ként te rül-
nek el elõt tünk. A lá tás ké pes sé ge itt több szem pont ból is köz pon ti je len tõ sé gû. A 
ká pol na és az ol tár iko nog rá fi á ja a to rony ere de ti funk ci ó ját – a lát ha tó sá got – a lá tás
ké pes sé gé nek fi zi kai és me ta fo ri kus je len té se i vel egé szí ti ki. A ká pol na ki ala kí tá sá-
val a to rony ki lá tó pont ként is szol gál, s egy ben azt a dom bot is idé zi, amely rõl Jé zus 
Je ru zsá lem re te kint. A két ol tá ron lát ha tó áb rá zo lás te hát a bib li ai je le net priz má ján 
ke resz tül lát tat ja a to rony ból elénk tá ru ló vá rost. Jé zus sza va i nak erõ te ré ben („Vaj ha 
meg is mer ted vol na ... de most el rej tet tek a te sze me id elõl.”) a (ki)látás tér be li pers-
pek tí vá ja a jö ven dö lés idõ be li di men zi ó já ban nyer je len tést, míg a to rony lát ha tó sá ga 
Jé zus sze re pé nek, s át té te le sen a szak rá lis tér köz pon ti je len tõ sé gé nek „meg is me ré se-
ként” – il let ve e ké pes ség hi á nya ként is ér tel me zõ dik. 
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